new zealand

rejsen til new zealand

INDHOLD:

New Zealand er et fascinerende og utrolig smukt land med et varierende
landskab og en imødekommende befolkning bedre kendt som maorierne
og kiwi’erne. Her kan I opleve endeløse sandstrande, snedækkede bjergkæder, gletsjere, de spejlblanke søer, dybe fjorde, rivende floder, vulkaner, frugtbar landbrugsjord og uudforsket regnskov. Hvilke andre steder
byder på enestående oplevelser som muligheden for at svømme med
delfiner og sæler, se hvaler og pingviner svømmende omkring jeres båd,
når I sejler på fjerntliggende fjorde. For de eventyrlystne er der uendeligt
mange udfordrende aktiviteter som whitewater rafting, bungy jumping,
vandreture, downhillbiking, paragliding og faldskærmsudspring for blot
at nævne et par enkelte.
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rundrejser:
rejsen til new zealand
det bedste af nordøen
det bedste af sydøen

New Zealands oprindelige befolkning maorierne møder I ved Rotorua,
hvor naturen spiller med kræfterne, så jorden bobler i de varme kilder,
gejserne sprutter, og helsefremmende mudder bobler i spa-områderne. Der bydes på vandreoplevelser i Tongariro Nationalparken
med aktive vulkaner samt en natur, der spænder fra regnskov til
snedækkede bjergsider. Lad turen går videre til en herlig atmosfære i regeringsbyen Wellington. I Abel Tasman National Park
finder I en vidunderlig natur med gyldne strande, et rigt fugle- og
planteliv, der kan opleves både til fods og i kajak, inden mødet
med sælkolonierne og de store hvaler ved Kaikoura, hvor man
også kan svømme med delfiner.
Tag med tog mod vest og det store bjergpas med vandring på
Fox eller Franz Josef gletsjer fulgt op af et cruise på fantastiske
Milford Sound eller Doubtful Sound, som skal opleves fra søsiden.
Vi ønsker jer en fantastisk tur til maorierne og kiwi’ernes land.

New Zealand består af Nordøen, Sydøen og Stewart Island. Landet er lidt større end Storbritannien
med et indbyggertal på kun godt 4,4 millioner. Der er to forskellige klimabælter i New Zealand. Helt
oppe nordpå er der subtropisk klima og i syd finder I mere subarktiske forhold. De varmeste måneder
ligger fra november til april. I vintermånederne er der mange gode skisportssteder på Sydøen. Vejret
er aldrig så dårligt i New Zealand, at der ikke er noget at give sig til, så landet kan besøges året rundt.
I New Zealand er udvalget enormt og mulighederne talrige.
Turene beskrevet på de næste sider, er baseret på, at I kører i lejet bil og bor på gode turistklasse
hoteller. Alternativt kan samme tur gøres i autocamper, som så vil være både jeres transportmiddel
og overnatningssted.
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new zealand kort og godt
auckland
Er landets største by og opført på 60 udslukte
vulkaner, som giver byen sit karakteristiske
udseende.
Tag på en brovandring over Auckland Bridge
eller se byen fra det 328 meter høje tårn Skytower. Kun få timers kørsel fra Auckland finder I
Bay of Island med de gode strande.

Bay of Islands

Waitamo
Selvlysende orme er ikke noget særsyn på
New Zealand, men i Waitomos kæmpe grotte
system er betingelserne optimale for at de
millionvis af orme kan formerer sig. Grotten er
”oplyst” af tusindvis af de bittesmå orme, der
hænger ned fra loftet.

Coromandel Peninsula

Auckland

Rotorua

Waitamo
Rotorua
I ”Maoriernes hovedstad” er det muligt at opleve
termisk aktivitet, som kun findes få steder i
verden. Her er boblende pools med kogende
ler, varme kilder og gejsere der med jævne
mellemrum skyder kogende vand og damp flere
meter op i luften. Kort sagt - det syder og bobler, sprutter og koger fra undergrunden.

Taupo
Tongariro

Napier

Picton
Nelson

Wellington

Kaikoura

Franz Josef
Fox Glacier

Christchurch

tur NZ01
TUR NZ02
tur NZ03

franz josef og fox glacier
I det rå landskab på vestkysten ligger verdens to lavest beliggende gletsjere med 25 km’s afstand. De
to små byer Franz Josef og Fox ligger for foden af
hver sin gletsjer, Vejret er meget omskifteligt her,
men når skyerne letter, summer det hele af aktivitet.
Gletsjerne kan ses både fra luften og fra landjorden.

Akaroa
Mount Cook
Milford Sound
Queenstown

Dunedin

Stewart Island

Fiordland National Park
Størstedelen af parken er totalt ufremkommelig, så den bedste måde at opleve det unikke
dyreliv, de sprudlende vandfald, knejsende
bjergtinder med stejle skråninger, som skilles af de store floder, er på et cruise på enten
Milford Sound eller Doubtful Sound. Et absolut
højde punkt på en rejse til New Zealand.

kaikoura
Kaikoura er et sandt mekka for dyreentusiast.
Her kan I svømme med sæler og delfiner, tage
på hval-safari eller lade jer overraske af områdets rige fugleliv. Den helt store attraktion er
kaskelothvalerne som ses hele året rundt, men
også pukkelhvaler og spækhuggere der passerer området på vej til nye jagtmarker.

queenstown
Et populært feriested der er udgangspunkt
for eventyrlystne turister, som ønsker at
udfordre sig selv med f.eks. bungy jump,
river rafting, downhillbiking, faldskærmsudspring, paragliding og vandring i utrolige
smukke omgivelser. Queenstown er bedst
kendt som vovehalsenes legeplads.
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rejsen til New zealand
21 dage / 20 nætter
Her er den oplagte tur for førstegangs rejsende til New Zealand. På denne tur skal I
se mange af ”must see” højdepunkterne i New Zealand. I skal opleve nordøen med
en stærk Maori indfyldelse i specielt Rotorua, Tongariro National Park’s vulkankratre
og New Zealand to vigtigste byer; handelsbyen Auckland og den hyggelige hovedstad Wellington, hvorfra man tager færgen til sydøen. Sydøen byder på sæler i Abel
Tasman National Park, hvaler og delfiner ved Kaikouras. I skal opleve en af de smukkeste togstrækninger med TranzAlpine Express, sne og is ved Franz Josef Glacier,
adrenalin fremkaldende udfordringer i Queenstown, cruise ved Milford Sound og albatrosserne ved Dunedin. En tæt pakket tur, hvor vi godt kan love oplevelser for livet.

Dag 1-2: Auckland
Efter ankomst afhenter I jeres bil og kører ind til Auckland,
hvor der tid til at kigge på bylivet. I og omkring Lorne,
Queen Streets og Parnell er der en livlig atmosfære med
de gamle trævillaer, caféer og bohemelivet.
Dag 3: Auckland - Rotorua
Hvis I ønsker at opleve de selvlysende orme i Waitomogrotterne, bør I tage fra Auckland fra morgenstunden. Selvlysende orme er ikke noget særsyn i New Zealand, men
specielt i Waitomos kæmpe system af kalkstenshuler er
Queenstown

betingelserne optimale for, at millionvis af disse lysende
orme kan formere sig. Tager man turen omkring Waitomo,
må man regne med, at køreturen bliver ca. 2½ time længere til maoriernes kulturelle højborg i Rotorua.
Dag 4: Rotorua
I Rotorua venter en bred vifte af dramatisk natur og kulturelle oplevelser. Helvedes forgård ligger ikke dybt her,
hvor der konstant fyres op under varme kilder og kogende
gejsere, der sprutter vandsøjler en snes meter i vejret.
Længe før I når byen, kan I lugte svovlet, der prutter op af

Kør selv TUR NZ01
Dag 1: Ankomst til Auckland
Dag 2: Auckland
Dag 3: Rotorua
Dag 4: Rotorua
Dag 5: Tongariro National Park
Dag 6: Wellington
Dag 7: Nelson
Dag 8: Nelson - Abel Tasman Natioanl Park
Dag 9: Kaikoura
Dag 10: Kaikoura
Dag 11: Christchurch
Dag 12: Franz Josef Glacier (TranzAlpine Express)
Dag 13: Franz Josef Glacier
Dag 14: Queenstown
Dag 15: Queenstown
Dag 16: Milford Sound
Dag 17: Dunedin
Dag 18: Dunedin
Dag 19: Lake Tekapo
Dag 20: Christchurch
Dag 21: Afrejse fra Christchurch
de mange mudderhuller i jorden. Rotorua er et godt sted at
stifte bekendtskab med maorierne – I kan evt. slutte dagen
af med en Hangi-middag (maoriernes traditionelle ret).
Dag 5: Rotorua - Tongariro National Park
Tager man tidligt af sted, og kører direkte til Tongariro National Park (ca. 2½ times kørsel), er det muligt at nå en utrolig flot vandretur omkring det rå vulkankratrer med udsigt til
sneklædte bjerge i de samme forførende omgivelser, hvor
mange scener fra filmen, Ringenes Herre er optaget.
DAG 6: Tongariro National Park - Wellington
Turen går nu fire timer sydpå ned til New Zealands hovedstad, Wellington. Med bjergene i ryggen ligger byen presset
ned mod vandet og det flotte Cook Strait. Centrum er lille
og kan ubesværet udforskes til fods. Ved havnefronten ligger talrige caféer, men kig også forbi Te Papa Tongarewa
(nationalmuseum), hvor man kan lære om New Zealands
natur, kultur og historie.
Dag 7: Wellington - Nelson
Fra morgenstunden afleveres bilen ved færgelejet, inden I
går ombord på færgen der på ca. 3 timer sejler jer til Sydøen. Den sidste time kan I fra dækket nyde den spektakulære
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indsejling gennem Queen Charlotte Sound. I Picton står en
ny bil klar til at køre videre langs nordkysten til Nelson.
Dag 8: Abel Tasman National Park
Fra Nelson er der kun en times kørsel til Abel Tasman National Park med de mange snoede og kuperede vandrestier
gennem den frodige vegetation, ligesom der er mulighed
for en kajaktur for at se delfiner, sæler og den smukke kyst
fra vandsiden.
Dag 9: Nelson - Kaikoura
Kør tilbage østpå til Kaikoira hvor kysten er kendt for hvaler, sæler, delfiner og skaldyr. Kaikoura er faktisk sammensat af de to maori-ord: kai (mad) og koura (languster).
Dag 10: Kaikoura
Den helt store attraktion i Kaikoura er hval-safari med mulighed for at se kaskelothvaler, pukkelhvaler og spækhuggere alt afhængig af årstiden. Men det er også herfra, man
kan komme ud og svømme med delfiner og sæler.
Dag 11: Kaikoura - Christchurch
Det tager ca. to timer at køre langs kysten ned til sydøens
største by, Christchurch. Da I næste dag fortsætter med
tog, afleveres bilen i løbet af dagen på udlejningsselskabets kontor i Christchurch.
Dag 12: Christchurch - Franz Josef Village
Turen om morgenen med TranzAlpine Express toget via
Arthurs Pass til Greymouth tager godt fire timer, og denne
rejse fra øst- til vestkysten betragtes som en af de flotteste
jernbanestrækninger i verden. Nyd turen mens toget langsomt stiger op ad bjergene, gennem tunnellerne og krydser
bjergpasset The Divide. I Greymouth står en ny bil klar, og
de 190 km videre til Franz Josef Village foregår op og ned
ad skovklædte bjergsider.
Dag 13: Franz Josef Glacier
Af sydøens godt 60 gletsjere er de to mest imponerende
Fox Glacier og Franz Josef Glacier. Området lokker med
fantastiske guidede vandreture op på isen, og det er desuden muligt at se området fra helikopter eller små fly på
en såkaldt flightseeing, der også gør det muligt at betragte
Mt. Cook, der med sine 3.764 meter er New Zealands højeste punkt.
Dag 14: Franz Josef Glacier - Queenstown
Dagen byder på den flottest tænkelige køretur til Queenstown, men de, der ønsker at gøre stop ved Lake Matheson, gør klogt i at starte inden solopgang – beregn ca.1
time til at gå rundt om søen. Det er et af New Zealands

flotteste panoramaer, især tidligt om morgenen i klart vejr,
når Mt. Tasman og Mt. Cook gengives i vandspejlet. Der er
godt 7 timers kørsel videre til Queenstown gennem Haast
Pass og Wanaka, hvor sceneriet konstant ændrer sig fra
bjerge med masser af vandfald og skove, til sletter, floder
og himmelblå søer.
Dag 15: Queenstown
I Queenstown befinder I jer nu i et område hvor bungyjump, kajakture, river rafting, faldskærmshop, jetboating,
para-gliding, hang-gliding og alle mulige andre dristige
udfoldelser er i højsæde. Har man ikke selv modet, kan
man se andre kaste sig ud i vildskaben og bare nyde den
hyggelige by og de fantastiske omgivelser.
Dag 16: Queenstown- Milford Sound krydstogt med
overnatning
Fra Queenstown køres via Te Anau med den betagende sø
og grotter med selvlysende orme til et af New Zealands
smukkeste områder: Milford Sound. Bilen stilles i Milford,
hvorefter I går ombord. I sejler ud til det Tasmanske Hav
gennem betagende fjorde, regnskov og stejle bjergvægge
med brusende vandfald. I løbet af dagen er der mulighed
for sejlads i kajak og forskellige andre aktiviteter. Efter
middag kastes ankret og når trætheden melder sig, er de
private kahytter klar (uden eget bad og toilet).
(Milford Wanderer sejler ikke i perioden slut april – start
november, hvor der overnattes en ekstra nat i Queenstown)

Dag 19 Dunedin - Mount Cook - Lake Tekapo
Fra Dunedin køres nordpå til Mount Cook. Turen går op
langs kysten til Oamaru, hvor flere forskellige arter af pingviner holder til og yngler i havneområdet. Herefter fortsættes ind i landet til bjergkæden The Divide, hvor opstigningen til New Zealands højeste bjerg, Mount Cook, for alvor
begynder. Tilbage på hovedvejen er der ikke langt til Lake
Tekapo, der ligger i 707 meters højde. Her påstår man, at
den sydlige halvkugles klareste luft findes. Kig inden for
i den pittoreske lille stenkirke, Church of the Good Shepherd, som tager sig helt vidunderlig ud i solnedgangen.
Dag 20: Lake Tekapo - Christchurch
Der er små 200 km herfra til Christchurch, men til forskel
fra de foregående dage er der ingen bjergkørsel, så I kan
være hurtigt fremme hvis I måtte ønske dette.
Dag 21: Christchurch - og farvel New Zealand
En stor og begivenhedsrig rejse gennem New Zealand er
ved at være afsluttet. Bilen afleveres enten på kontoret i
byen eller i lufthavnen.
Franz Josef

Mod tillæg kan der tilkøbes Doubtfull Sound krydstogt.
Bilen parkeres i Manapouri, hvorfra I sejles til West Arm,
derefter I køres gennem regnskoven og Wilmont passet
til Deep Cove. Her venter skibet, der sejler jer ud på en
uforglemmelig og fredfyldt tur på Doubtful Sound, gennem
smukke fjorde hvor delfinerne ofte boltrer sig i vandet, og
sælerne brokker sig med hæse stemmer fra skærene. Der
overnattes i private kahytter med eget bad og toilet.
Dag 17: Milford Sound / Manapouri - Dunedin
Skibene vender tilbage om morgenen, hvorfra de sejlede
ud, og der er nu 4-5 timers kørsel til Dunedin. Det er landets ældste universitetsby og fortsat et livligt sted, hvor
ca. 20.000 studenter og mange kunstnere præger livet i
den hyggelige by.
Dag 18: Dunedin
Det kan anbefales at besøge den nærliggende Otago halvø
med dens meget spektakulære natur. Her kan man som det
eneste sted i verden opleve albatrossen yngle på beboet
fastland. Men også pingviner og søløver i hundredvis boltrer sig her.
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det bedste af nordøen
14 dage / 13 nætter
På denne tur får I set det bedste af nordøen. I starter med strandene ved Bay of Island og Coromadel Peninsula, hvorfra I fortsætter til maoriernes hovedstad Rotorua
med gejsere og varme kilder. Næste stop er vulkanerne i Tongariro National Park,
før I slutter af med vindistriktet Napier og hovedstaden Wellington med de stejle
gader, hvor sporvognene kører flittigt op og ned - og her må I ikke glemme at besøge
Te Papa Tongarewa (New Zealands nationalmuseum).
Dag 1: Auckland
Efter ankomst til Auckland afhenter I jeres bil og kører ind
til byen. Efter hotel check ind, er der tid til at kigge på byen.
Dag 2: Auckland – Bay of Island
Kursen sættes nordpå langs kysten til Paihia i Bay of Islands, hvor der venter en smuk natur.
Dag 3: Bay of Island
Her er afsat en hel dag til at nyde de smukke strande og øer
i bugten. Tag evt. på en bådudflugt til ”Hole in the Rock”,
hvor I kan være heldige at få følgeskab af delfiner, en guidede kajaktur/vandretur, færgen til den gamle hovedstad
Russell, eller køre op til udsigtsposten ved Flagstaff Hill.
Dag 4: Bay of Island – Auckland
Hvis man ikke nødvendigvis vil tage den hurtigste vej tilbage til Auckland, kan man køre langs vestkysten, for at
besøge Waipoua Kauri Forest, der er det bedste sted at se
de vældige kauri-træer.
Dag 5: Auckland – Coromandel Peninsula
I kører langs bugten og fremme på Coromandel halvøen
kan I slappe af ved 2 af New Zealands flotteste strande,
Hot Water Beach og Matarangi Beach.
Dag 6: Coromandel Peninsula
Dagen er til fri disposition, hvor I kan nyde den flotte natur,
de skønne strande og smukke kystbyer.
Dag 7: Coromandel Peninsula – Rotorua
I dag har I blot et par timers kørsel foran jer til maoriernes
kulturelle højborg, Rotorua, hvor I har mulighed for at deltage i en Hangi middag.
Dag 8: Rotorua – Maoriernes hovedstad
I og omkring byen vil I opleve en termisk aktivitet af en
anden verden. Her er boblende pools med kogende ler,
varme kilder og gejsere, der med jævne mellemrum skyder
kogende vand og damp mange meter op i luften. Området
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er ofte indhyllet af en karakteristiske svovllugt, som udsendes fra de termiske fænomener.
Dag 9: Rotorua – Tongariro National Park
En utrolig smuk vandreoplevelse kan være i vente, hvis I
tage tidligt afsted og køre direkte til Tongariro N.P.. Bedst
kendt er ”Tangariro Crossing”, hvor I kan opleve de rå vulkankratre og nyd udsigten til de sneklædte bjerge.
Dag 10: Tongariro National Park – Napier
Dagen byder på en tur til vindistriktet ved Napier. Undervejs kan I stoppe ved New Zealands største sø Lake Taupo
og Huka-vandfaldet. 2 overnatninger i Napier.
Dag 11: Napier
I 1931 blev byen totalt udslettet af et jordskælv, og genopbygget i på det tidspunkt moderne Art Deco-stil, hvilket
giver byen et helt unikt udssende. Området samt nabobyen
Willington

Kør selv TUR NZ02
Dag 1: Ankomst til Auckland
Dag 2: Bay of Island
Dag 3: Bay of Island
Dag 4: Auckland
Dag 5: Coromandel Peninsula
Dag 6: Coromandel Peninsula
Dag 7: Rotorua
Dag 8: Rotorua
Dag 9: Tongariro National Park
Dag 10: Napier
Dag 11: Napier
Dag 12: Wellington
Dag 13: Wellington
Dag 14: Afrejse fra Wellington
Hastings er kendt for vinproduktion og specielt chardonnay
og carbernet sauvignon druerne har gode vilkår.
Dag 12: Napier – Wellington
I dag køres der sydpå hvor den hyggelige hovedstad Wellington venter.
Dag 13-14: Wellington
Byen er omgivet af en pragtfuld havn, grønne bakker og
skråninger, som de smukke victorianske huse breder sig ned
over. Byen er stolt af at være kunst- og kulturcenter, og den
byder på et rigt udvalg af restauranter, caféer og et aktivt
natteliv. Selve bykernen er lille og nem at overskue. På dag
14 afleveres bilen i lufthavnen eller på bykontor.

Kør selv TUR NZ03

det bedste af sydøen
14 dage / 13 nætter
Som navnet antyder, kommer I på denne tur rundt til de største seværdigheder på
sydøen. I skal se hvaler, albatrosser, sæler og selvfølgelig delfiner - gå på gletsjer,
på Milford Sound krydstogt og ikke mindst se den helt fantastiske new zealandske
natur. Glæd jer også til at møde maorierne og kiwi’erne – to meget interessante og
imødekommende folk.
Dag 1: Christchurch - Akaroa
Efter ankomst til Christchurch afhenter I jeres bil og kører
til halvøen Banks, hvor I har en enkelt overnatning i den
hyggelige fransk inspirerende by Akaroa.
Dag 2: Akaroa – Kaikoura
I kører langs kysten nordpå til Kaikoura hvor den helt store
attraktion selvfølgelig er en hval-safari. Men det er også
muligt at svømme med delfiner og sæler.
Dag 3 & 4: Kaikoura – Nelson
Fortsæt nord-vest på mod de gyldne strande ved Nelson, hvorfra der blot er en times kørsel til Able Tasman National Park.
Dag 4: Nelson / Abel Tasman Natioal Park:
Ad snoede vandrestier i Able Tasman NP. oplever I den
frodige vegetation og de smukke bakkedale og fra vandsiden kan I sejle i kajak langs de små bugter, hvor delfiner
og sæler i ny og næ kigger frem. Tag på fisketur, oplev
den fantasktiske natur på cykel, eller slap af ved en af de
mange lækre strande.

Dag 8: Queenstown
Her er det kun fantasien og lysten til at udfordre sig selv,
der sætter grænsen. I kan se den flotte natur fra en af de
mange vandrestier, men området kan også ses fra oven,
mens I springer i elastik, skydiver, para-glider, hang-glider
eller fra vandsiden i en jetbåd eller gummibåden mens I
river rafter.
Dag 9: Queenstown – Milford Sound krydstogt med
overnatning
Milford Sound krydstogtet går gennem betagende fjorde
med regnskov og langs stejle bjergvægge med brusende
vandfald til Miltre Peak. I løbet af dagen er der mulighed
for kajaktur og forskellige andre aktiviteter. Overnatning
sker i private kahytter (med fælles toilet og bad).
Dag 10: Milford Sound – Dunedin
Om morgen vender skibet tilbage hvorfra de sejlede ud, og
der er nu 4-5 timers kørsel til Dunedin.

Dag 1: Ankomst til Akaroa
Dag 2: Kaikoura
Dag 3: Kaikoura
Dag 4: Nelson - Abel Tasman National Park
Dag 5: Nelson - Abel Tasman National Park
Dag 6: Franz Josef Glacier
Dag 7: Queenstown
Dag 8: Queenstown
Dag 9: Milford Sound
Dag 10: Dunedin
Dag 11: Dunedin
Dag 12: Lake Tekapo
Dag 13: Christchurch
Dag 14: Afrejse fra Christchurch
Dag 11: Dunedin
Besøg den nærliggende Otago-halvø med dens meget
spektakulære natur, hvor albatrossen yngler og hvor pingviner og søløver i hundredvis boltrer sig.
Dag 12: Dunedin – Lake Tekapo
Fra Dunedin køres nordpå til Mount Cook, New Zealands
højeste bjerg. Nyd udsigten til dette storslåede bjerg, før I
fortsætter til smeltevandssøen Lake Tekapo.
Dag 13: Lake Tekapo - Christchurch
Der er små 200 km til Christchurch, men til forskel fra de
foregående dage er der ingen bjergkørsel
Dag 14: Christchurch – og farvel New Zealand
En stor og begivenhedsrig rejse gennem sydøen er ved at
være afsluttet. Bilen afleveres i lufthavnen.

Milford Sound

Dag 5: Nelson – Franz Josef Glacier
Dagens tur bringer jer gennem det smukke bjergrige område langs kysten til Punakaiki, et område der er kendt for de
unikke stenformationer Pancake Rocks. Fortsæt mod Franz
Josef hvor I kan opleve verdens lavest liggende gletsjere.
Dag 6: Franz Josef Glacier
Dagen er til fri disposition, men vi vil anbefale, at I tager på
en organiseret vandretur på gletsjeren eller en helikopter
tur med landing på gletsjeren, hvorfra der er en fantastisk
udsigt til ismasserne og Mount Cook.
Dag 7: Franz Josef Glacier - Queenstown
I dag har I den flottest tænkelige køretur i vente, hvor
sceneriet konstant ændrer sig fra bjerge med vandfald og
skove, til sletter med floder og himmelblå søer. De næste
par dage kan det indre legebarn slippes løs i Queenstown.
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autocamper

autocamper
Ved at leje en autocamper får I ubegrænsede muligheder for en afslappet ferie uafhængig af hotelreservation
er og restaurationspriser. I kan lægge planer fra dag til dag eller blot køre ud i det blå og lade tilfældighederne
råde. En autocamper er praktisk indrettet og er nem at køre – det kræver blot et almindeligt kørekort.
Ved afhentning får I en grundig introduktion på udlejningskontoret, så I bliver trygge ved at køre jeres ”hjem”
de næste mange dage. I starten kan det være ganske nervepirrende at køre en autocamper, men ret hurtigt
lærer man, at den er let at manøvere.
En autocamper er oplagt, hvis man planlægger at være tæt på naturen og ønsker friheden til at planlægge fra
dag til dag. For små børnsfamilier er autocamperen også optimal, for her skal der kun pakkes ud en gang og
underholdning i form af legetøj og dvd er lige ved hånden.
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